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 שלר איתן 

 

 "ל לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז

 

 "אפתש אב                                      בס"ד  

 

 ואתחנןת השבוע פרשבנגיעות 

 

 הראשון. יות "מסורב העליה "ך להנדחה והופאך הוא בתחינתו של משה להיכנס לארץ  מתחילההפרשה 

ר  -לֹא ֹתִספּו, ַעל" ועל היחוד שלה  על חשיבות התורה לעם ישראלשאר בין הבפרשה מדובר  ר ֲאשֶׁ בָּ ַהדָּ

ּנּו ם, ְולֹא ִתְגְרעּו, ִממֶׁ ְתכֶׁ ֹנִכי ְמַצּוֶׁה אֶׁ ַעִמים: ... אָּ ם, ְלֵעיֵני הָּ ם ּוִביַנְתכֶׁ ְכַמְתכֶׁ ל  ִכי ִהוא חָּ ר ִיְשְמעּון, ֵאת כָּ -ֲאשֶׁ

ְמרּו ַרק ַעם ה, ְואָּ ֵאלֶׁ דֹול ַהזֶׁה-ַהֻחִקים הָּ ם ְונָּבֹון, ַהּגֹוי ַהּגָּ כָּ   שלא יהפכה לבסיס וחיקו שלנוהתורה  ואכן"  .חָּ

. הוסיפו וגרעו על פי רצונםאלא שהם   עולםבמשפיעות ביותר  הגדולות ול ,לדתות רבותאמן למקור נ 

והליכה  ה זרהתרחק מעבודלה המזהירו ם מסביב עמי למהתבוללות וקרבה מרובה במיוחד הפרשה מזהירה 

ַחר" מסיימת ו  אחרותבדרכים  ר ַעלקֱאֹלה'  ְבָך בָּ ַעִמים, ֲאשֶׁ ה, ִמֹכל הָּ ה-יָך, ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגלָּ מָּ ֲאדָּ     ְפֵני הָּ

ל ם ִמכָּ ַעִמים-לֹא ֵמֻרְבכֶׁ ַשק ,הָּ םה'   ,חָּ כֶׁ ם: בָּ כֶׁ ל-ִכי ַוִיְבַחר בָּ ם ַהְמַעט, ִמכָּ ַעִמים-ַאתֶׁ ם, ה'   ִכי ֵמַאֲהַבת  .הָּ ְתכֶׁ אֶׁ

ְמרֹו ת ּוִמשָּ ם-אֶׁ ר ִנְשַבע ַלֲאֹבֵתיכֶׁ ה ֲאשֶׁ דדית אלא אנו  ו מתנה חד צו לז ,בת אותנויימחהבחירה   ." ַהְשֻבעָּ

 ים לעבוד קשה בשביל להיות ראויים לה. חייב

 

ֹ וְ  " ֵאלז ה ִלְפֵני ְבֵני ִיְשרָּ ם ֹמשֶׁ ר שָּ ה ֲאשֶׁ כריז  להאנו נוהגים  תווא הפרשהמהמפורסמים מ פסוק " את ַהתֹורָּ

ה המופיעה בפסוק זה ? שואל הרב יעקב מאיר  .הגבהת ספר התורה בזמן למה מתייחסת המילה ַהתֹורָּ

על הנושא שנאמר מדובר או כל התורה, תייחסות לה -בשאלה זו יש לכאורה שלש אפשריות ומסביר כי  

 .                                                 זההפסוק העל הנושא שיוזכר אחרי   מדוברשלפני הפסוק הזה, או 

אפשרות הראשונה )כל התורה( קשה להסבר. מה ראתה התורה להזכיר את שימת כל התורה דווקא ה

האפשרות השלישית )הנושא הבא( קשה להסבר גם היא. שהרי אחרי הפסוק שלנו, מופיעים  . במקום זה

               פסוקים המתארים את כיבוש ארצות סיחון ועוג, ורק לאחריהם מופיע התיאור של עשרת הדברות.

ה"רה אם כן ההפסקה שבין הכותרת לא ברו ם ֹמשֶׁ ר שָּ ה ֲאשֶׁ לכן כנראה בחרו   .לבין התוכן "ְוזֹאת ַהתֹורָּ

את האפשרות השניה )הנושא שהוזכר לפני כן(. ומהו הנושא שעליו דיברה התורה שונים מפרשים 

 :בפסוקים הקודמים ? זהו נושא ערי המקלט, כמו שכתוב שם

ִר  ֹלש עָּ ה שָּ ז ַיְבִדיל ֹמשֶׁ ת ֵרֵעהּו ִבְבִלי ַדַעת אָּ ר ִיְרַצח אֶׁ ה רֹוֵצַח ֲאשֶׁ מָּ נֻס שָּ ש: לָּ מֶׁ ה שָּ ר ַהַיְרֵדן ִמְזְרחָּ ים ְבֵעבֶׁ

ץ ַהִמישֹ  רֶׁ ר ְבאֶׁ ר ַבִמְדבָּ צֶׁ ת בֶׁ י: אֶׁ חָּ ֵאל וָּ ִרים הָּ עָּ ל ַאַחת ִמן הֶׁ ראּוֵבִני ְוהּוא לֹא ֹשֵנא לֹו ִמְתֹמל ִשְלֹשם ְונָּס אֶׁ ר לָּ

א ת רָּ ֵאל ְואֶׁ ה ִלְפֵני ְבֵני ִיְשרָּ ם ֹמשֶׁ ר שָּ ה ֲאשֶׁ ן ַלְמַנִשי: ְוזֹאת ַהתֹורָּ שָּ ן ַבבָּ ת ּגֹולָּ ִדי ְואֶׁ ד ַלּגָּ  "ֹמת ַבִּגְלעָּ

 

של מצוות ערי המקלט, שהתורה צריכה לעצור ולציין במיוחד שזאת התורה אשר הרבה מהי החשיבות 

ואולי לפי דרכנו יאמר וזאת  "  -בי אברהם סבע בפירושו צרור המורשם משה ? על שאלה זו עונה ר

התורה של מצוות ערי המקלט שהבדיל משה אף על פי שלא היו קולטות סדר משה לפני בני ישראל 

רבי אברהם סבע עומד על כך שבהפרשת ערי המקלט בעבר  " םשיעשו הם כמוהו כשתבוא המצוה ליד

מאליו. ההלכה קובעת שעד שלא התחילו שלש הערים שבעבר  הירדן, עושה משה מעשה שאינו מובן 

הירדן המערבי, אליו לא זכה משה להיכנס, לקלוט רוצחים בשוגג, לא קלטו גם שלש הערים בעבר הירדן  

  חייו  רך בימיאשר אין לו שום צו פרויקטשל משה מבצע הכנה מראש כלומר .המזרחי, אותן הבדיל משה

  .        משה מקבל מצוות ומבצע ללא דיחוי גם אם זה יזרז את מותוראינו ש. כבר אדמ אלא לעתיד הרחוק

גם אם לא  י נוחות ואינטרסים אישיים ולמבלי שיקושתית לעתיד הרחוק להניח תרצוי כאן שלומדים אנו 

  פרויקטלא יתחילו  ש םפוליטיקאימנהלים או יש שיניב פירות לדורות הבאים.  מפרויקטנזכה ליהנות 

שעלול  בכיר אחריגזור  "  הסרט " תשאשזה מיותר או מחשש מתחושה ה שלהם קדנציהשאורכו יותר מ

 .לקחת את התהילה לעצמו

  .   גרם למוות בשגגהפרשה של התחשבות הגנה והצלה לאדם ש המקלט בפני עצמה היא פרשת ערי

 .שונותנסיבות ויש   להתחשבת שאפילו בו יש התורה מלמד וא חייב להיענש אךה חמור מעין כמוהו מעשה

  

מהי התורה אשר שם משה לפני בני ישראל ? לא רק תורת  –התעכבותה של התורה אחרת עכשיו מובנת 

מעבר לחייו  חושב לטווח ארוך, מעבר לקדנציה שלו, ערי המקלט כשלעצמן, אלא התורה של מנהיג ה

התורה היא וש ולא לכבוד עצמווהדורות הבאים עמו לטובת ושיקוליו הם   בעולם הזה, כאשר מחשבתו

ם, ַהְדֵבִקים" -דרך לחיים  םקֱאֹלבה'   ְוַאתֶׁ ם, ַהיֹום יכֶׁ  ".ַחִיים ֻכְלכֶׁ

 


